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 مدارسة الدرس الثالث من نخبة الفكر
 

 -حفظه هللا تعالى–للشيخ الشارح: مصطفى َمْبرم 
 

 بــســم هللا الــرحـمــن الـرحــيــم

 
 :-رحمه هللا تعالى –قال 

  ح  اَل ط  ي اصْ ف   يفَ ان  صَ نَّ التَّ إ  " أما بعد: فَ 
 "تْ رَ ص  ت  خْ اوَ  تْ طَ ب س  وَ  تْ رَ ث  كَ  دْ قَ  يث  د  حَ الْ  ل  هْ أَ

 

 ما معنى" أما بعد"؟ -1س

Ϭ- " йЮмЦأما بعد.̭сІ пЮϖ ̭сІ дв ЬϝЧϦжъϜ пжЛвϠ ск " 

 

 هنا: "فإن التصانيف في اصطالح أهل الحديث قد كثرت وب سطت وا ختصرت"  -رحمه هللا-ذكر  -2س

 مسألتين اثنتين أذكريهما؟

Ϭ-  ϣЮϓЂвм̪ϨтϸϲЮϜ сТ РтжЊϦЮϜ ϣЮϓЂв .йтТ РтжЊϦЮϜ ИϜмжϒ  

 

التصنيف والتأليف؟ما الفرق بين  -3س  

Ϭ-  Ζж̲Њв̳ ЙвϮ РтжϝЊϦЮϜ Ζдц ̫РтЮϓϦЮϜ сТ ЬмЧЮϜ дв НЯϠϒ РтжЊϦЮϜ сТ ЬмЧЮϜм ̪Р  РтжЊϦЮϜ ϝвϒм ЙвϮ РтЮϓϦЮϜ

 ΖжϗТ.ϼϝЪϦϠϜ й 

 

؟" في اصطالح أهل الحديث" ما معنى قوله:  -4س  

Ϭ- алϲыАЊϜ йтЯК оϼϮм йтЯК ϜмϲЯАЊϜ ϝв рϒ.  

 

؟" قد كثرت"ماذا يقصد بـ  -5س  

Ϭ-  рϒ  ъϖ ϝлтЊϲт ъ ϢϼтϪЪ амЯЛв мк ϝвЪ РтжϝЊϦЮϜ- ыКм ЬϮ- .ϨтϸϲЮϜ амЯК ϸЊЧт  
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وما الذي أراده بهذه األولوية؟  من أول من صنف في علوم الحديث؟ -6س  

Ϭ-  ШЮϺ сТ РжЊ дв Ьмϒ р̴Ͼ̳в̶ϼ̳л̲вϜΖϼЮϜ ϸвϲв мϠϒ сЎϝЧЮϜϼϒм ̪ ̵дϒ пжЛвϠ ̪ϸϜϼУжъϜм ЙвϮЮϜ сТ ϣтмЮмцϜ ϝлϠ ϸϜ

сЎϝЧЮϜ  ϸЧТ ъϖм ̪ϝЊϝЊϦ϶Ϝ аЯЛЮϜ ϜϺк сТ  ϜмЛжЊ ϼϮϲ дϠϜ ДТϝϲЮϜ акϼЪϺ двв ϸЛϠ ̭ϝϮ двм р̴Ͼ̳в̶ϼ̳л̲вϜΖϼЮϜ

 аϝвшϜ ШЮϺ ЬЛТ ϝвЪ ϝкмЎϲвт м ϝкмϸϼУт аЮ алжЪЮ ̫ϱЯАЊвЮϜ амЯК дв ϝКϜмжϒ ϜмϼЪϺм ϣвϚϒ алЯϠЦ РжЊ

сЛТϝІЮϜ- пЮϝЛϦ  йвϲϼ-  ̳ ϲЮϜмϠϒ аϝвшϜ ϝЎтϒ йЯЛТ ϝвЪм ϣЮϝЂϼЮϜ ϞϝϦЪ сТ ΖжЮϜ ϬϝϮϲЮϜ дϠ аЯЂ̳в дтЂ рϼм̳Ϡϝ̲Ђт

р̴ϼт̲І̳ЧЮϜ-  йвϲϼ- дв ϣЯвϮ Иϸмϒ ϝвЪм ̪йϲтϲЊ ϣвϸЧв сТ ."ϾттвϦЮϜ" йϠϝϦЪ  

 

في التصنيف؟ وما معناها؟ –رحمه هللا-ما المرحلة التي يتحدث عنها الحافظ  -7س  

Ϭ-  иϺк дмУжЊт ал̵жϒ пжЛвϠ ̫РтжЊϦЮϜ сТ ϸϜϼТшϜ ϣЯϲϼв ск ϼϮϲ дϠϜ ДТϝϲЮϜ ϝлжК ϨϸϲϦт сϦЮϜ ϣЯϲϼвЮϝТ

 иϸϜϼТϒм йϠϜмϠϒм ϱЯАЊвЮϜ ЬϚϝЂв дмϼЪϺтТ ̪ϱЯАЊвЮϜ аЯК сТ ϝлжм̳Ўϲв̳тм ϤϝУжЊвЮϜ.  

 

إلى كم قسم أو نوع قسم  وب سطت و اختصرت""أّن هذه التصانيف قد كثرت  -رحمه هللا-قال  -8س

 التصانيف؟ 

Ϭ- 

аЯК сТ ̲ЬмЧЮϜ ϤАЂϠ ϣЛЂϜм ϝϠϦЪ ϜмУжЊ ал̵жϒ пжЛвϠ ϣЛЂЮϜ мкм ̪А̶Ђ̲ϠЮϜ дв Ϻм϶ϓв ϜϺлТ " بسطت"   -1

ϱЯАЊвЮϜ 

 ϶вЮϜм ̫ϢϼЊϦ϶в ϞϦЪЮϜ иϺк ̵дϒ сжЛтиϝжЛв ϼϪЪ м йДУЮ ЬЦ ϝв :мк ϼЊϦ"واختصرت"-2

 мкм ϨЮϝϪ Имж Шϝжкм.التوسط  

 

واالختصار في التصانيف من ثمرة العلم؟لماذا البسط  -9س  

Ϭ-  Ζдц алУЮϜ пЯК ШжтЛт АЂϠЮϜм ̪ДУϲЮϜ пЯК ШжтЛт ϼϝЊϦ϶ъϜ.  
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 :-رحمه هللا -ثم قال 

َؤال ه  َرَجاءَ  ْن َذل َك َفأََجْبَته  إ لَى س  مَّ م  ه  َص لَه م  اْلم  ". " َفَسأَلَن ي َبْعض  اإل ْخَوان  أَْن أ لَخِّ َراج  ف ي ت ْلَك اْلَمَسال ك   االْند 

 

 فائدة من المتون السابقة

ما أهمية معرفة سبب التصنيف؟وكيف يعرف طالب العلم ذلك؟ -س  

Ϭ-  мϒ ̭ϜϼЧϦЂъϜм ЙϠϦϦЮϝϠ ϝвϖ РтжЊϦЮϜ ϞϠЂ РϼЛтм "̭ϝвЯЛЮϜ аыЪ алТ пЯК дтЛт ϝвв РтжЊϦЮϜ ϞϠЂ ϣТϼЛв

 ...ϞϝϦЪЮϜ дϜмжЛЮ ϣвϮϼϦ  дϜмжЛЮϜ дв мϒ йтЯК РжЊвЮϜ ϣЮϜϸϠ 

 

للنخبة؟ -رحمه هللا-ما سبب تصنيف الحافظ   -11س  

Ϭ- ...̴дϜ̲м̶϶̴шϜ ̳ЌЛ̶̲Ϡ с̴ж̲Ю̲ϓ̲Ђ̲Т  

 

بواعث أهل العلم على التصنيف؟أذكري بعض  -11س  

Ϭ-  дϒм̪ϞϝϦЪЮϜ ϜϺк ϰϼІт дϒ ϬϝϦϲтТ алЂУжϒ ϣлϮ дв дмЪϦ ϝжϝтϲϒ ϢϼтϪЪ аЯЛЮϜ Ькϒ ϸжК РтжЊϦЮϜ пЯК ϨКϜмϠЮϜ

рϼϝ϶ϠЮϜ Йв ЬЊϲ ϝвЪ ал϶мтІ ЌЛϠ дв ϢϼмІв дв дмЪϦ ϝжϝтϲϒм ̪аЯЛЮϜ ϜϺк сТ РжЊт-   йвϲϼ- 

к двм алϠыА дв ϞЯАϠ дмЪϦ ϝжϝтϲϒм ̪ФϝϲЂϜм ϜмжЧϦт дϒ мϒ алϚϜϼϒ мϒ алЮϜмЦϒ пЯК ϜмТϼЛϦт дϒ ЬϮц ̫алжмϸ м

.йтТ ЈϝЊϦ϶ъϜ Ькϒ дв ал̵жц ̫аЯЛЮϜ ϜϺк 

 

المهم فقط  من هذا العلم من أين تلتمسي هذا من المتن؟  -رحمه هللا–ذكر الحافظ  -12س  

Ϭ- ..." :йЮмЦ сТ ̲а̴л̳в̶ЮϜ ̳а̳л̲Ю ̲ЈΘ϶̲Ю̳ϒ ̶д̲ϒ.ϼϜϺϦКъϜ дв Имж мкм "... 

 

" َرَجاءَ  لماذا قال: " -13س َراج  ف ي ت ْلَك اْلَمَسال ك   ؟االْند 

Ϭ- алжК аЯЪϦ дтϺЮϜм ϨтϸϲЮϜ амЯК сТ дмУжЊвЮϜ ϝлЪЯЂ сϦЮϜ-пЮϝЛϦ  йвϲϼ-  .ϣЮϝЂϼЮϜ иϺк Ьмϒ сТ  

  ЬϓЂт мк ̪ ШЮϝЂвЮϜ ШЯϦ сТ Ьм϶ϸЮϜ сжЛт : ϬϜϼϸжшϜïыКм ̵ЬϮ- дтЮмϠЧвЮϝϠ йЧϲЯт дϒ  ΖжЊ дтϺ̵ЮϜϜмУ  ϜϺк сТ

аЯЛЮϜ ΖжЊв ϤϼлϦІϜм ̪алϦϝУ. 
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:رحمه هللا قال  

ول  ق  أَ "فَ    

. د  اح  وَ ب   وْ ا أَ مَ ه  ب   وْ أَ  ن  يْ نَ ثْ ال  ا قَ وْ ا فَ مَ ب   ر  صْ حَ  عَ مَ  وْ أَ  ن  يَّ عَ م   د  دَ  عَ اَل بَ  ق  ر  ط   ه  لَ  ونَ ك  يَ  نْ ا أَ مَّ إ   ر  بَ خَ الْ    

 

؟-رحمه هللا–ما اسم هذه الطريقة في التأليف للحافظ ابن حجر  -14س  

Ϭ-  пвЂϦ РЯЮϜ ϣЧтϼА ϸЛϠ ϝвтТ йтЮϖ ЙϮϼт РмЂм  ϜϺк пЮϖ ̪йтЮϖ ϣЮϝϲщЮ аϸЧϦт ϝвв Имж ЬЪ пЯК аЯЪϦтЮ ϼІжЮϝϠ

иϼЪϺ рϺЮϜ аЂЧЮϜ.  

 

 " على ماذا يدل هذا؟ ن  يَّ عَ م   د  دَ  عَ اَل بَ  ق  ر  ط   ه  لَ  ونَ ك  يَ  نْ ا أَ مَّ إ   ر  بَ خَ الْ  قال رحمه هللا: " -15س 

Ьϸт ϝвв ϜϺк алжв ϸϲϜм ЬЪм ̪дтЛϠϼϒ ̪ϣЛϠЂ ̪ϢϼІК ̪ϣЛϠϼϒ :ЬϝЦ дв алжв ̪ϸϸЛЮϜ дттЛϦ сТ алϠϜϼАЎϜ пЯК  -ج

.ϝϚтІ рϸϮт ъ йЯЪ ϜϺкм .ϣжЂЮϜм ϞϝϦЪЮϜ сТ ϢϸϼϜмЮϜ ЈмЊжЮϜ дв ̭сІ пЮϖ ϸжϦЂт дϒ Ьмϝϲт 

 

وهل هذه االصالحات كانت معروفة عند أهل  من جهة الخبر والحديثالخبر و: تقسيم ائل كـ* مس

 .العلم

  

أذكريهما؟ الخبر ينقسم إلى أقسام هذه األقسام مجملها راجع إلى قسمين بأنَّ  قال -16س  

Ϭ-  1-  ϼϦϜмϦв   2- ϐϸϝϲ 

 

 وهل كان هذا التقسيم معروفا عند السلف؟ -متواتر وآحاد-من أول من ذكر تقسيم الخبر  -17س

Ϭ- Р̪ЯЂЮϜ дК ̯ϝТмϼЛв дЪт аЮ йжϓϠ аЯЛЮϜ Ькϒ ЌЛϠ ЬϝЦ атЂЧϦЮϜ ϜϺк  аткϜϼϠϖ :мк атЂЧϦЮϜ ϜϺк ϼЪϺ дв Ьмϒ дϖм

тЯК дϠ ЬтКϝвЂϖ дϠϣ сϠкϺЮϜ йУЊм ϝвЪ ϝ̯жϝАтІ ϝтвлϮ дϝЪм 

 

Ѐ18- اشكال : 
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 ϵтІЮϜ ЬϝЦï йДУϲ-  ϼЛв дϝЪ йвтЂЧϦм ϼϠ϶ЮϜ"м дϠ аткϜϼϠϖ свлϮЮϜ дϖ" :ЬϝЦм " алвыЪ сТм ϞϼЛЮϜ ϸжК ϝТ

"атЂЧϦЮϜ ϜϺк ϼЪϺ дв Ьмϒ мк ϣтЯК дϠ ЬтКϝвЂϖ ЪТ !̬ ϜϺк ϼЪϺ дв Ьмϒ ЬϝЦ аϪ ϝТмϼЛв ϼϠ϶ЮϜ атЂЧϦ дмЪт Рт

!̬ϣтЯК дϠ аткϜϼϠϖ свлϮЮϜ 

Ϭ-  ϵтІЮϜ ЬϝЦ- йДУϲ-  ЬϝЧт дϒ сПϠжт  ̲жϖЬ϶ϸϒ дв Ьмϒ ак ал - ϣтвлϮЮϜ ϸЊЧтм  ϜϺк-  ϼϠ϶ЮϜ атЂЧϦ-   ϝвтТ

ϸϼтм ̪алвКϾϠ аЯЛЮϜ алϦϸϝТϖ аϸЛЮ ϸϝϲфϜ Ϩтϸϝϲϒ Ϝмϸϼт дϒ ЬϮϒ дв "ϨтϸϲЮϜ аЯК сТ ФЯЛϦтϜм  ϼϦϜмϦЮϜ Ϩтϸϝϲϒ

ЬтмϓϦЯЮ ϣЯвϦϲв ϝлжц. 

 فائدة

 النبأ: لغة الخبر

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/printer_17745.shtml 

 

Ѐ19- м ϝϲыАЊϜ ϼϠ϶ЮϜ сТϼКϠ ϸϜϼвЮϜ ϝвй ̬ϝжк 

Ϭ-  ϨтϸϲЮϜ мк ϼϠ϶ЮϜ :ϝϲыАЊϜ 

мϠ ϸϜϼвЮϜй ϞϺЪЮϜм ФϸЊЮϜ йУжϦЪт рϒ  ϞЯАЮϜ мк рϺЮϜ ̭ϝІжъϜ атЂЦ ЀтЮм ϨтϸϲЮϜ ϝжк  аЯЛЮϜ Ькϒ ЌЛϠ ϸжКм

  сϠжЮϜ дК ϸϼм ϝвϠ ϨтϸϲЮϝϠ дмϸЊЧтм ̪ϨтϸϲЮϜ дв аКϒ ϼϠ϶ЮϜ дмЯЛϮт- аЯЂм йтЯК  пЯЊ-  ̭ϝϮ ϝвϠ ϼϠ϶ЮϜм

иϼтО дК. 

 

 أكملي؟ -21س

  ...، ...........والذي نسب إلى الحديث  ..............،يقال للذي شأنه الخبر أو نسب إلى الخبر   -

 ...........والمسألة مسألة 

 

Ϭ-   ϼϠ϶ЮϜ пЮϖ ϞЂж мϒ ϼϠ϶ЮϜ йжϓІ рϺЯЮ ЬϝЧтϠ϶шϝϠ̮̮̮̮̮̮̮̮рϼϝ ϨтϸϲЮϜ пЮϖ ϞЂж рϺЮϜм ̪ϲвЮϝϠ̮̮̮̮̮Ϩϸ.̪.. 

 ϣЮϓЂв ϣЮϓЂвЮϜм ϣ̮̮̮̮̮̮̮тϲыАЊϜ ̪

 

ن أهل العلم ذكر التواتر واآلحاد في كتبهم؟ -21س   َمْن م 

Ϭ-  сЛТϝІЮϜ аϝвшϜ- ̳й̲в̴ϲ̲ϼ-  Ф̵ЯЛϦт ϝвтТ ϼЪϺ"ϣЮϝЂ̵ϼЮϜ" ϞϝϦЪ сТ ϸϝϲфϝϠ 

   рϼϝ϶ϠЮϜ аϝвшϜм- ̳й̲в̴ϲ̲ϼ-  "ϸϝϲфϜ" ϞϝϦЪ иϝ̵вЂ йϲтϲЊ сТ ̯ϝϠϝϦЪ ϸЧК 

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/printer_17745.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/printer_17745.shtml
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м аЯЂв- ̳й̲в̴ϲ̲ϼ-  Јж ϼϦϜмϦв ϢыЊЮϜ сТ ϝлϠ ϼлϮЮϜм дтвϓϦЮϜ Ϩтϸϝϲϒ дϒ пЯК 

وما تعليق الشيخ  لماذا؟النخبة في  الشروط المتعلقة بالمتواتر في األصل   -رحمه هللا–الحافظ  أبهم -22س

عليه في نزهة النظر؟ -األلباني  رحمه هللا  

Ϭ-  ЬϝЦï йвϲϼ- ...  ϲЊ дК йтТ ϨϲϠ̳т ϸϝжЂшϜ аЯК ШϼϦ̳т мϒ йϠ ЬвЛ̳тЮ йУЛЎ мϒ ϨтϸϲЮϜ ϣ ϤϝУЊ Ϩтϲ дв

ϼЮϜ"ϨϲϠ ϼтО дв йϠ ЬвЛЮϜ ϞϮт ЬϠ йЮϝϮϼ дК ϨϲϠт ъ ϼϦϜмϦвЮϜм ̪̭ϜϸцϜ НтЊм ЬϝϮ.  

 м ДТϝϲЮϜ ϝ̯Ўтϒ ϜϺк ϼЪϺϜамЯК" ϞϝϦЪ сТ ϰыЊЮϜ дϠ "ϨтϸϲЮϜ  ̫аЯЛЮϜ ϜϺлЮ алЮϝ϶ϸϖ дК дмϼϺϦЛт алжϒ ϝжТϼК ϜϺϗТ

мϒ  ϣтКϜϸЮϜ ϣϮϝϲЮϜ дϗТ ъϖм ̪ϝлтЯК аыЪЮϜ ФϠЂ сϦЮϜ ϣтϲϝжЮϜ иϺк дв ̪ϸϝϲϐм ϼϦϜмϦв пЮϖ ϼϠ϶ЮϜ атЂЧϦ ̪атЂЧϦЮϜ ϜϺлЮ

ІЮϜ Ф̵ЯК ϝвЪ ̪ϢϜмϼЮϜ АϠЎ пЯК аыЪЮϜ пЮϖ  ̯ϝЎтϒ сжϝϠЮцϜ ϵтï   йвϲϼ-йт̲Я̲К-  ̪ϣкϾжЮϜ пЯК йϦтІϝϲ сТ

алАϠЎ сТ ϼДжЮϜ ϬϝϦϲтТ .  

 

 فائدة

منها صيغ لألداء  

الشي. عليه قرأ لمن: حدثني -1 . 

الشيخ على هو قرأ أو الشيخ، عليه قرأ لمن: أخبرني -2  

 ما عنه يروي أن للتلميذ إذنه: واإلجازة، القراءة دون باإلجازة روى لمن: لي أجاز أو إجازة، أخبرني -3 

.القراءة بطريق يكن لم وإن رواه،  

عن) بلفظ الحديث رواية: وهي العنعنة -4 (  

بالتحديث يصرح أن إال باالتصال فيها يحكم فال بالتدليس، معروف من إال االتصال وحكمها . 

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/printer_17745.shtml 

 

 

بها المتكلمون  على أهل دخل دلف بها و التي ما الثمرة من تقسيم الحديث إلى المتواتر واآلحاد؟ -23س

 السنة والجماعة من خالل علم المصطلح وعلم أصول الفقه؟

Ϭ- лжϒ ϼДжЮϜ пЯК аϚϝЦ рϼДжЮϜ аЯЛЮϜ мк дмЮмЧт ШЮϺ ϸЛϠ ̪аЯЛЮϜ ϸтУт ϼϦϜмϦвЮϜ ϨтϸϲЮϜ дϓϠ дмЮмЧт аЬъϸϦЂъϜм ̪

 ЬЪм ̪сжтЧтЮϜ аЯЛЮϜ йжϓϠ дмЮмЧт дтϺЮϜ ЬтЯЦм ̪рϼДжЮϜ аЯЛЮϜ йжϓϠ дмЮмЧт акϼϪЪϒ ̪сжтЧтЮϜ аЯЛЮϜ йжϓϠ  дмЮмЧт ъм

м ̪атЂЧϦЮϜ ϜϺлЮ ϸϼЮϜ аЯЛЮϜ Ькϒ йϠ пжК рϺЮϜ мк ϜϺк Ϩтϸϝϲϒ ̵дϒ пжЛвϠ ̪атЂЧϦЮϜ ϜϺк дК ϣϮϦϝжЮϜ ϢϼвϪЮϜ мк

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/printer_17745.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/printer_17745.shtml


 -رحمه هللا تعالى–للحافظ ابن حجر العسقالني   من نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر  الثالثسة الدرس ارمد

 

7 
 

 пЯК ϜϸϮ ытЯЦ ϸϜϼТϒ ск рϺЮϜ ̪ϼϦϜмϦЮϜϰыАЊъϜ  ъ дДЮϜ ϜϺкм ̪дДЮϜ ъϖ ϸтУϦ ъ ϸϝϲфϜ Ϩтϸϝϲϒм ̪аЯЛЮϜ ϸтУϦ

 дтвЯЪϦвЮϜм ϣЮϾϦЛвЮϜ ϸжК ϝϚтІ ФϲЮϜ дв сжПтïϣвыЂЮϜм ϣтТϝЛЮϜ  ЬϓЂж-  

 :рϒдϓϠ ϜмЮмЧт дϒ дмϸтϼт ал̵жϒ  ϸтУвЮϜ мк ϸϝϲфϜ ϨтϸϲЮϜм ̪аЯЛЯЮ ϸтУвЮϜ мк ϼϦϜмϦвЮϜ ϨтϸϲЮϜ дДЯЮ  

 

الحجة في بيان كتابه  تلميذه األصفهاني فيعنه ر السمعاني وفالحافظ أبو المظعلى ماذا نص  -24س.

وشيخ االسالم ابن تيمية في كتابه  ؟كتاب "االنتصار ألهل الحديث" وفي كتاب "قواطع األدلة" والمحجة 

؟-حديث اآلحاد–مقدمة في أصول التفسير عن   

Ϭ-  дϓϠ ЬмЧЮϜ дϒ пЯК Јж фϜ Ϩтϸϝϲϒϸϝϲ  ϣЮϾϦЛвЮϜ ЬмЦ мк ̪аЯЛЮϜ ϸтУϦ ъм дДЮϜ ϸтУϦм ϣтϼϸЧЮϜм ϬϼϜм϶ЮϜ

ϜϺЪкм ̪аЯЛЮϜ ϸтУϦ дϚϜϼЧЮϝϠ ϣЊϦ϶вЮϜ ЈмЊ϶ЮϜ ϸϝϲфϜ Ϩтϸϝϲϒ дϒ пЯК ИϝвϮшϜ пЪϲм ̪ϣтвлϮЮϜм  пЪϲ

м ДТϝϲЮϜ ИϝвϮшϜ аыЂъϜ ϵтІ ϣтвтϦ дϠϜïпЮϝЛϦ  йвϲϼ-  сжϝЛвЂЮϜ ЬмЧтм ̪ " ϼтЂУϦЮϜ ϣвϸЧв" ϞϝϦЪ сТï

 йвϲϼ- ЮϜ ϸтУт ъ ϸϝϲфϜ ϼϠ϶ дϖ :ϬϼϜм϶ЮϜм ϣЮϾϦЛвЮϜ ЙтвϮмт ϸЦ алЛтвϮ ϸжК ϜϺк пжЛвм ̪аЯЛЪв дмЪт дϒ д

йтТ ϝвмкмв мϒ ϝϠϺЪ  ϜϺк сТ ал̵ЯЪ ϜмЧУ̵ϦϜм.  

 

 اآلحاد خبر حجية في العلماء من أقوال فوائد:

ب -1  .حديثا   عشر خمسة فيه وذكر الصدوق، الواحد خبر إجازة في جاء ما: فقال لذلك البخاري بوَّ

 من بعدهم ومن التابعين كافة الواحد بخبر العمل وعلى": "هـ463 ت" البغدادي الخطيب وقال -2

 وال لذلك إنكار منهم أحد عن يبلغنا ولم هذا، وقتنا إلى المسلمين أمصار سائر في الفقهاء

 لنقل به العمل يرى ال كان من فيهم كان لو إذ وجوبه، جميعهم دين من أن فثبت عليه، اعتراض

 .72 ص الكفاية" فيه بمذهبه عنه الخبر إلينا

 ويعادي االعتقادات، في العدل الواحد خبر يرون وكلهم": "هـ463 ت" البر عبد ابن وقال -3

 في ولهم السنة أهل جماعة ذلك على معتقده، في ودينا   وحكما   شرعا   ويجعلها عليها، ويوالي

 .1/34 التمهيد" ذكرناه ما األحكام

 الذين األمة علماء جماعة عند العمل يوجب اإلسناد المتصل األثبات الثقات اآلحاد خبر: "وقال  -4

 .2/34 العلم بيان جامع" والقدوة الحجة هم

:  قال أن إلى ،"  آحاد أخبار كلها فإنها األخبار فأما: "  صحيحة مقدمة في حبان ابن اإلمام قال -5

 إال السنن وجود لعدم ، كلها السنن ترك إلى عمد فقد ، اآلحاد أخبار قبول عن تنكب من وأن" " 

 ( .1/156) حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان) اآلحاد رواية من
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 قال رحمه هللا: 

. د  اح  وَ ب   وْ ا أَ مَ ه  ب   وْ أَ  ن  يْ نَ ثْ ال  ا قَ وْ ا فَ مَ ب   ر  صْ حَ  عَ مَ  وْ أَ  ن  يَّ عَ م   د  دَ  عَ اَل بَ  ق  ر  ط   ه  لَ  ونَ ك  يَ  نْ ا أَ مَّ إ   ر  بَ خَ الْ  "  

".ه  وط  ر  ش  ب   يِّ ين  ق  يَ الْ  م  لْ ع  لْ ل   يد  ف  م  الْ  ر  ات  وَ تَ م  الْ  ل  وَّ اأْلَ فَ    

 

 ؟األحاديثكان يركز عليه األئمة الحفاظ عند رواية ما ما أعظم  -25س

Ϭ-  тϢϼϪЪЮϜ иϜмϼ ϝв ъ аЯЛЮϜ ϸϝТϒ ϝв ϼϦϜмϦвЮϜ дмЯЛϮ. 

 

 المتواتر ما أفاد العلم *

 أذكري بعض تطبيقات األئمة في ذلك؟ -26س

Ϭ-  

1-  аЯЂв аϝвшϜ-  йвϲϼ- ϼЪϺ ϝвЮ  ϼϦϜмϦЮϜ ϸϲ пЮϖ ЬЊϦ ъ скм дтвϓϦЮϝϠ ϼлϮЮϜ Ϩтϸϝϲϒ

сϲыАЊъϜ ) :ЬϝЦ جهر ب آمين -صلى هللا عليه وسلم-النبي قد تواترت الروايات كلها أن( .

.ϾттвϦЮϜ 

2-  сϠкϺЮϜ аϝвцϜï йвϲϼ- " :ЬϝЦ) ل لك علما ال ل العلم، فرب إخبار واحدا ي َحصِّ فالتواتر ما َحصَّ

َك غير الظن، وال يلزم من خبر ذلك الواحد الذي جزمت به  يندفع أبدا،  ورب خبر جماعة ال ي فيد 

والناس في سماع األخبار متفاوتون تفاوتا كثيرا، وكل منهم معذور، وهللا أن يفيد العلم لغيرك،  

 ϵтϼϝϦЮϜ ЬтϺ). أعلم

3- " :  йвϲϼ ϼтϪЪ дϠϜ ЬϝЦм) : أما انشقاقه من حيث الجملة فمعلوم بالتواتر، قال هللا

{، وأما اختصاصه بزمان رسول هللا اَعة  واْنَشقَّ اْلَقَمر   -عليه وسلم صلى هللا-تعالى:}اْقَتَرَبت السَّ

فقد جاءت فيه أحاديث متعددة في الصحيحين من حديث بن مسعود وابن عباس وأنس، فهي 

ϣУϲϦ  ).متواترة عند كثير من أهل الحديث ألنها مفيدة للعلم بنفسها وإن كانت آحادا  عند غيرهم

 ϞЮϝАЮϜ Ϝ ϼЊϦ϶в Ϩтϸϝϲϒ ϣТϼЛвϠϞϮϝϲЮϜ дϠ - вЧЮϜ ФϝЧІжϜ Ϩтϸϝϲϒ ϼЪϺ ϝвЮϼ-. 

 

بأن  للمتواتر يعتنون بالشروط االصطالحية -رحمهم هللا- عند رواية الحديث هل كان األئمة الحفاظ  -27س

 .-بن حجر رحمه هللااكره الحافظ التعريف الذي ذ- وأن يستند إلى أمر محسوسيرويه كثرة، 

Ϭ- ъ ϣтϲыАЊъϜ АмϼІЮϝϠ дмжϦЛт ϜмжмЪт аЮ. 
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 هل يوجد دليل على حد التواتر؟ -28س

Ϭ-  ъ ϼϦϜмϦЮϜ ϸϲ пЯК ЬтЮϸ ϸϮмт. 

 

مر( بأنها : " -حفظه هللا–قال الشيخ الشارح   -29س ولهذا عبَّروا عن إسناد )َمال ك عن َناف ع عن بن ع 

 " لماذا؟سلسلة الّذهب

Ϭ-   пжЛвЮϜ ϣлϮ дв ϸϝϲϐ акϸжК мкм ̪̯ϝЛϠА аЯЛЯЮ ϸтУв ϼвК дϠ дК ЙТϝж дК ШЮϝв иϜмϼ рϺЮϜ ϨтϸϲЮϝТ

.сϲыАЊъϜ  

 

 أذكري أقسام المتواتر؟ -31س

Ϭ- ϒ- сДУЮ ϼϦϜмϦв.    Ϟ-  :рмжЛв ϼϦϜмϦв 

 

 عرفي اآلحاد؟ -31س

Ϭ- .ϼϦϜмϦвЮϜ омЂ ϝв ϸϝϲфϜ 

 

Ѐ32-  ДТϝϲЮϜ ϼЪϺ дтϒï йвϲϼ- ̬йКϜмжϒм ϸϝϲфϜ 

Ϭ- ..." َد  اح  وَ ب   وْ ا أَ مَ ه  ب   وْ أَ  ن  يْ نَ ثْ ال  ا قَ وْ ا فَ مَ ب   ر  صْ حَ  عَ مَ  وْ أ ." 

 

 :  йвϲϼ ЬϝЦ 

"  ̲м ΖϪЮϜ ̴жϝ ̶ЮϜ с ̲в ̶І ̳ л ̳ ϼм  ̲м ̳ к ̲м  ̶ЮϜ ̳ в ̶Ђ ̲Ϧ ̴У ̳ Ќт  ̲К ̲Я ̲ϼ п ̶ϒ ̱р" 

 

 أكملي المشهور أول أقسام.........؟ -33س

Ϭ- .ϸϝϲфϜ аϝЂЦϒ Ьмϒ ϼмлІвЮϜ 
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 ؟يصطالحالا المشهورما  -34س

Ϭ-   ϼϦϜмϦЮϜ ϸϲ НЯϠт аЮ ϝв дтжϪъϜ ФмУϠ рмϼ ϝв. 

 

 للمشهور؟هل اتفقوا األئمة الحفاظ على تعريف واحد  -35س

Ϭ- ϠϝТ , йтТ дтϪϸϲвЮϜ ϰыАЊϜ пЯК аыЪЮϜ ϣлϮ дв йтТ РЯϦ϶вд  РтϼЛϦ йЮ ϰыЊЮϜ дϠϜм РтϼЛϦ йЮ иϸжв

РтϼЛϦ йЮ ϼϮϲ дϠϜ ДТϝϲЮϜм. 

 

 هل للحديث المشهور اسم آخر ؟ -36س

Ϭ- . иϼϝІϦжъ ШЮϺϠ свЂм ̭ϝлЧУЮϜ ϣвϚϒ дв ϣКϝвϮ рϒϼ пЯК ЌтУϦЂвЮϝϠ свЂ аЛж 

 

ύ ϹгϳϠ ϥгϦ 

 ϣϡϷзЮϜ ев ϩЮϝϫЮϜ ЀϼϹЮϜ ϣЂϼϜϹв 

ЩуЮϖ ϞнϦϒ м ШϽУПϧЂϒ ϥжϒ ъϖ йЮϜ ъ дϒ ϹлІϜ ШϹгϳϠ м блЯЮϜ ЩжϝϳϡЂ 

йϦϝЪϽϠм  ϣгϲϼм бЫуЯК аыЃЮϜм 


